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Storhet  
i en liten bil.
Nya i10 vänder upp och ner på alla tidigare 
föreställningar om bilar i den här klassen.  
Den är tuff, rymlig och rolig att köra med  
imponerande utrustning och överlägsna  
uppkopplingsmöjligheter. Ett tydligt bevis  
för att storheten inte sitter i storleken.

3



4



En tuffare attityd.
Den nya sportigare framtoningen ger i10 en tuffare attityd som drar blickarna till sig.  
Stötfångaren fram har fått ett helt nytt spännande utseende tillsammans med den  
sportiga kaskadgrillen och de runda dimljusen. Fälgar i lättmetall, en svart stötfångare  
bak och de uppdaterade kombinationsljusen bak fulländar bilden.

Varselljus. LED-varselljusen i ny rund design har placerats 
i grillen och ger i10 en extra sportig framtoning.

Nya lättmetallfälgar. Sportiga 14’’ lättmetallfälgar ger 
en tuffare attityd.

Kaskadgrill. Nya i10 andas självförtroende rakt igenom, inte minst tack vare den nydesignade kaskadgrillen.
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* Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke från Apple Inc.
* * Android Auto™ är ett registrerat varumärke från Google Inc.  
Android Auto™ har ännu inte lanserats för den svenska marknaden (september 2018).
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Låt din resa starta här.
Det är lätt att imponeras av i10:s suveräna uppkopplingsmöjligheter.  
Tack vare den nya högupplösta 7”-pekskärmen får du enkelt tillgång 
till det nya navigationssystemet, Apple CarPlay™ * och Android Auto™**.
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Alltid uppkopplad.
De avancerade uppkopplingsmöjligheterna är bara en av anledningarna till att i10 är klassledande inom 
sitt segment. Det nya navigationssystemet med LIVE-tjänster, Apple CarPlay* och AndroidAuto** ger dig 
tillgång till den information och underhållning du behöver under resan.

Apple CarPlay™* och Android Auto™**. 
Med den 7”-stora pekskärmen kan du  
använda din iPhone eller Android under 
resan på ett säkrare sätt.

Navigation med LIVE-tjänster. Navigationen kompletteras med uppdateringar om trafikläget, fartkameravarningar, väderuppdateringar och information intressanta 
stopp längs vägen (POI).

* Apple CarPlay™ är ett registrerat varumärke från Apple Inc.
* * Android Auto™ är ett registrerat varumärke från Google Inc.  
Android Auto™ har ännu inte lanserats för den svenska marknaden (september 2018).
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Sätt fart på vägarna.
Uppgraderade motorer och växlar ger bra prestanda kombinerat med låg bränsle-
förbrukning och låga utsläpp. Välj en 1.0-liters bensinmotor med 5-växlad manuell  
växellåda eller 4-växlad automatlåda. Växelspaken har placerats på en bekväm höjd  
för snabb och exakt växling.

5-stegad manuell växellåda. Smidiga och exakta 
växlingar ger extra mycket körglädje, inte minst på 
landsvägar.

4-stegad automatväxel. Den smidiga automaten gör 
körningen mer avkopplad i stressig stadstrafik.
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Allt utrymme du behöver.
Upplev bekvämare körning med i10. Den har en kompakt utsida för smidig stadskörning och rymlig  
insida för ökad komfort. 

Lastutrymme. Det är inte bara kupéutrymmet som är rymligast i klassen, även bagage-
utrymmet ligger i topp. Lastkapaciteten är 252 liter. Med nedfällda säten ryms hela 1 046 liter.

Fönsterhissar bak. Ytterligare en ovanlig finess för bilar i den här klassen är att fönstren i 
baksätet kan öppnas och stängas med bara en knapptryckning.
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Kollisionsvarning. En ljud- och ljussignal varnar om risk för kollision  
med bilen framför upptäcks, allt för att du ska kunna känna dig 
tryggare på vägen.

Filbytesvarning. En multifunktionskamera upptäcker om föraren 
håller på att byta fil oavsiktligt och varnar då med en ljud- och 
ljussignal.

För en säkrare resa.
Varje resa du gör, oavsett hur kort eller lång den är, blir tryggare med aktiva säkerhetssystem  
som till exempel kollisionsvarning, filbytesvarning, farthållare med hastighetsbegränsare, däck-
trycksövervakning, panikbromsvarnare, elektronisk stabilitetskontroll och backstartassistans.
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Storhet  
i litet format.
Med sin djärva framtoning och överlägsna 
upp kopplingsmöjligheter bevisar nya i10  
att man inte behöver vara stor för att göra  
stora saker.
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Valet är ditt.
Kombinera din favoritfärg med ditt val av fälgar och interiör för att skapa din perfekta i10.

Polar White (PSW)

Phantom Black Metallic (X5B)

Champion Blue Metallic (U2U) Sleek Silver Metallic (RYS)

Tomato Red (TTR)Iced Coffee Metallic (X9N)
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14’’ (5-dubbeleker) 
hjulsida

14’’ (8-eker) 
lättmetallfälg

Interiör

Fälgar Mått

2385 mm
    3665 mm
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1660 mm

Svart och mörkgrå (standard) Svart och röd (specialorder)
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Vi tillbringar massor av tid i vår bil varje dag. Det är en plats där vi tänker på vår dag, tänker på framtiden, lyssnar på musik eller till och med smiter iväg. 
Hyundais mål är att skapa nya värden och en ny slags upplevelse. Därför rör vi oss bort från den för åldrade bilden av en bil som bara ett transportmedel. 
Vi vill erbjuda det mest moderna sättet att förflytta sig. Det handlar om design, smarta lösningar och att göra en större upplevelse av resan. Hyundai är 
inte bara ännu en biltillverkare, utan vi kommer att driva förändringar som för all fram  tid förändrar synen på bilen. De konkreta bevisen finns redan i 
många av de nya modellerna vi presenterar – och fler kommer. 

Uppgifter aktuella vid tryck i juli 2018 och avser bilar med modellårsbeteckning 2019. Rätt till ändringar av utförande och specifikationer förbehålles. 
Vissa bilder i broschyren kan visa extrautrustning som inte ingår i standardutförandet eller erbjuds för den svenska marknaden. Rätt till ändringar av 
utförande och specifikationer förbehålles.

Hyundai Bilar AB  www.hyundai.se 
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